
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Kenar uzunlukları 12 cm olan kare şeklinde üç tane
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. elişi kağıdı yan yana getirilip birleştirildiğinde oluşacak

1 dikdörtgen şeklinin çevresi ve alanı kaç cm olur?
2
3 Çevre: Alan:
4
5
6
7
8

S2. Verilen şeklin çevresi ve alanı  kaç birimdir?

S2.Verilen cümlelerde, Büyük Ünlü Uyumu'na uyma-
yan sözcükleri kutu içine alarak gösterelim. Çevresi :
a) Yazın bizim sahilde uçuşan  ateşböceklerini görmelisin.
b) Yeni aldığımız çekyat arızalı olduğu için iade ettik.

Alanı :
S3. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni 
altına yazarak şifreli metni çözelim. 
J  z  p  z  m  k  h  g  z           f  o  L  u  k  L  u s,

S3.Verilen tartıları birbirlerine dönüştürelim.
Ü  z  ş  z  m  z          m  t  p        n  k  ç  t          n, a) 2 kg + 14 yarım kg + 5 çeyrek kg :……………..g

b) 10 yarım kg +  6 çeyrek kg :…………………..g
V  z  r          a  z  g  k  z  v  z  m         p  t  ğ  k  z  p  z, c) 2843 g :……….kg……..……g

ç) 45.019 g :…………kg……………g
V  u  p  d  j  k  d  p  d          ç  n  k  ç  t       n...

S4. Sarp'ın fındıklarının sayısı kardeşinin 2 katıdır. İki kar-
S4.Verilen cümlelerde ünlü düşmesi ( hece düşmesi ) deşin fındıkları toplamı 54 olduğuna göre, Sarp'ın kaç fın-
görülen sözcükleri kutu içine alarak gösterelim. dığı vardır?
a) Bu telefonu ben kullanamadım artık sen hayrını gör.
b) Sevdiklerimizi kaybetmenin hüznü asla tarif edilemez.

S5." Ömrümü bu büyük şehirde harcayamam ."
cümlesine göre ;
a) Cümle kaç heceden oluşur?     Yandaki üçgende s(B) = s( C ) 
b) Cümlede hâl eki alan  sözcükler hangisidir? S5. ve s( A ) = 127 ° olduğuna göre,
c) Cümlede hangi sözcükte ünlü düşmesi görülür? "?" kaç derecelik bir açı olur?

S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p) B C
a)  İki saattir ayakta bekletilmek beni oldukça yordu. 
b) Trafikte yayaların da uyması gereken kurallar var. S6. Akşam  saat   22.35'te  uyuyup, sabah  07.15'te  kalkan

Salih, kaç saat, kaç dakika uyumuş olur?
S7.Pekiştirme sözcüklerinin altını çizerek gösterelim.
a) Evimize güpegündüz hırsız girmesi bizi çok şaşırttı .
b) Çiftçi elindeki dopdolu sepetleri taşıyamıyordu .

S8.Verilen cümlelerde ismin yerine kullanılan sözcük-
lerin ( adıl ) altını çizerek gösterelim. S7.Verilen şeklin simetriğini çizelim. 
a) Yaşadığımız zorlukları aşmak için seninle sözleşmiştik.
b) Herkes yaptıklarının karşılığını mutlaka bir gün alır. 

S9.Verilen cümlelerde ön ad ( sıfat ) olan sözcüklerin 
altını çizerek gösterelim.
a) Bayat ekmekleri fırında kızartıp kıtır kıtır hale getirdik. 

b) Gösterime giren yeni filmler oldukça eğlenceliymiş.

c) Az sonra bir sürü köpeğin bağrışmaları duyulmuştu.

yaramaz
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S1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? S1.

a) Bireysel farklılıklar toplum hayatını olumsuz etkiler. l İşitme sağlığını ve algılama gücünü olumsuz yönde

b) Engelli bireyleri anlamanın en kolay yolu, empati kur- etkileyen sorun.

maktan geçer. l Gözü yormaması ve kamaştırmaması için ışık kaynak-

c) Farklı özelliklere sahip bireylere saygı gösterilmelidir. larının tasarlanması.

d) Tüm bireylerin kendine özgü özelliklerinin olması çok l Sesi kaydetmeye yarayan bir cihaz.

doğaldır. l Sesin şiddetini arttırmaya yarayan araçlardan biri.

Yukarıdaki açıklamalarla verilen seçenekler eşleştiri-

S2. I Sorumluluk üstlenme lirse, hangisi dışarıda kalır?

II.Sorunlara çözümler üretebilme a) Diyafon c) Doğru aydınlatma

III.Kendine güven duyma b) Megafon d) Ses kirliliği

IV.Yeni dostluklar kurma

Yukarıda verilenlerden hangileri, okuldaki sosyal et- S2. 1 3

kinliklerin bize kazandırdığı özelliklerdir?

a) I ve II c) I ve IV 2 4

b) I , II ve III d) I , II , III ve IV

Yukarıdaki maddelerden hangileri ısı aldığında erime

olayı görülür?

a) 1 - 3 ve 4 c) 1 - 2 ve 4 

S3.     Çığ, yoğun kar yağışının olduğu dağlık b) 3 ve 4 d) 1 ve 4

bölgelerde daha az görülür.

D Y S3.

 Heyelanı önlemek için    Deprem esnasında pen-

ağaçlandırma yapılması   cere  ve  kapılardan  uzak Yukarıda ısıları verilen iki metal parçası birleştiriliyor.

   gerekir.  durmak gerekir. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Isı akışı 1. metalden, 2.metale doğru gerçekleşir. 

D Y D Y b) Isı alışverişi tamamlandığında 1.metalin ısısı artar.

c) Metaller arasında ısı alışverişi olur.

d) Isı akışı, metallerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar 

Yukarıdaki ifadeleri  doğru veya yanlış olarak  ta- devam eder.

kip ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. S4. Yandaki tabloda verilen besinlerden l Turşu

kaç tanesi karışımdır? l Tuz

l Ayran

S4.Görseldeki kişi, a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 l Çorba

aşağıdaki ekonomik l Su

faaliyet alanlarının

hangisinde yer S5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

almaktadır? a) Katı maddelerden cisim elde edilir.

b) Maddenin işlenmiş haline cisim denir.

a) Tarım        b) Hizmet         c) Sağlık        d) Eğitim c) Işık ve ses madde değildir.

d) Her madde aynı zamanda cisimdir.

S5. Meryem, haftalık harçlığı ile ihtiyaçlarını karşılayacak-

tır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Meryem'in ihtiyacı S6.  

olamaz?  

a) yol parası c) paten  

b) kalem d) poğaça Verilenlerden kaç tanesi ışık kirliliğinden olumsuz 

etkilenir?

a) 2                      b) 3                      c) 4                     d) 5

Odun

Margarin

Hayvanlar

Binalar

İnsanlar

Gök bilimciler
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Taşıtlar

1.çıkış 2.çıkış 3.çıkış 4.çıkış

Dondurma

Ekmek
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